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Lista 06 – Atividades 

 
01. Leia o trecho retirado do romance “O bom crioulo” de Adolfo Caminha. 
 

“Sua memória registrava dois fatos apenas contra a pureza quase virginal de seus costumes, isso 
mesmo por uma eventualidade milagrosa: aos vintes anos, e sem pensar, fora obrigado a dormir com 
uma rapariga em Angra dos Reis, perto das cachoeiras, por sinal dera péssima cópia de si como 
homem; e, mais tarde, completamente embriagado, batera em casa de uma francesa no largo do 
Rocio, donde saíra envergonhadíssimo, jurando nunca mais se importar com “essas coisas”...”  

 

CAMINHA, 2010, p. 34. 
 

Considerando a passagem, explique, de acordo com os aspectos do tempo da obra e do personagem, 
o porquê de Amaro sentir-se mal. 

 
02. Leia os trechos retirados da obra “o bom crioulo” de Adolfo Caminha. 

1. “Dentro do negro rugiam desejos de touro ao pressentir a fêmea...” (CAMINHA, 2010, p. 56) 
2. “Faltavam-lhe os seios para que Aleixo fosse uma verdadeira mulher!... Que beleza de pescoço, 

que delícia de ombros, que desespero!...” (CAMINHA, 2010, p. 56). 
3. “exigiu que ele ficasse nu, mas nuzinho em pêlo: queria ver o corpo...” (CAMINHA, 2010, p. 55)  
4. “[...] o pequeno, submisso e covarde, foi desabotoando a camisa de flanela, depois as calças, em 

pé, colocando a roupa sobre a cama, peça por peça”. (CAMINHA, 2010, p. 56). 
 
A partir dos trechos, identifique: 
a) Determinismo biológico. 
b) Instinto 
c) Desejo sexual 
d) Quem são os dois caracterizados? 

 
03. Os contos de Machado de Assis apresentam características comuns, mesmo tendo temáticas distintas. 

Sendo assim, identifique os pontos em comum nas micronarrativas machadianas. 
 
04. Considerando-se os contos “O enfermeiro” e “pai contra mãe”, ambos de Machado de Assis, e suas 

frases finais 
 

“–Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração.” 
 

Pai contra mãe  
 

“Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me 
também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino 
sermão da montanha: "Bem aventurados os que possuem, porque eles serão consolados." 

O enfermeiro 
 

Explique a ironia contida em cada ideia apresentada. 
 


